Referat bestyrelsesmøde Gadevang Asyl
1. oktober 2019 – 17.00-19.30
Fremmødte: Claes, Asger, Charlotte, Mikkel, Mette, Gitte og Jesper
Fraværende: Rune og Børge
Referent: Jesper
1. Kommentarer til sidste referat
Ingen kommentarer.

2. Hvad sker der lige nu?
Status på Byggeri, Gitte
Vi har fået bygge tilladelse.
Kommunen har bevilget en forhøjelse af lånet på 180.000. Bestyrelsen godkender lånet og det aftales at
Rune tager fat i Realkredit Danmark.
Der er rejst forslag om at tage liggehallen ned selv, for at spare penge. Det aftales at Asger undersøger
hvordan konstruktionen er funderet og om det er muligt at fjerne selv.

Andet fra ledelsen, Gitte
Gitte beretter om uanmeldt kommunalt tilsyn, der gik rigtig fint. Der vil være opfølgning med anmeldt
besøg på torsdag d.3. oktober.
Gitte fortæller at der er meget at lave på arbejdspladsen i øjeblikket. Medarbejderne er positive og har
lyst til at tage ny viden ind. Mængden af nye tiltag, med alt fra stressindsatser til ny styrket læreplan, er
dog meget stor og det udfordrer kvaliteten af de daglige gøremåls vanlige kvalitet. Gitte beretter at hun
prioriterer benhårdt for at bibeholde Asylets høje faglige niveau.
Der er indkaldt til møde d.19.januar vedr. Gadevang Byrum. GIF, tennisklubben og jordnær mødes på
torsdag d.3. oktober.
Tidligere pædagog i Asylet Birthe samt Kesser har skrevet en børnebog, Nissetyven, lavet sammen med
tidligere Asylbørn. Overskuddet fra bogen går til Laura Tietgen legatet.
Det besluttes af bestyrelsen at Gitte får bemyndigelse til at gå på Virk.dk og ændre Asylet til reelle ejere
hos Erhvervsstyrelsen ifm. at leve op til hvidvaskloven.

3. Ny driftsaftale, alle
Claes fortæller at driftsaftalen stadig ikke er på plads. De sidste uenigheder med forvaltningen er
følgende:
i. Antal Børn per kvadratmeter i institutionen – Der er uenighed om hvordan antal kvadratmeter opgøres.
ii. Visitationsregler (Gadevængere fortrinsret til plads i Asylet)
iii. Drøftelse af indsigelse mod ændret ejerforhold
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4. Økonomi (alle)
Claes foreslår at bestyrelsen har mere indblik i Asylets økonomiske situation. Bestyrelsen er ikke
bekymrede for Gittes håndtering heraf, men da der i bestyrelsen er kompetencer, der kan være Gitte til
hjælp, samt det faktum at bestyrelsen står på mål for regnskabet, er det et oplagt tiltag. Bestyrelsen
beslutter at der vil blive oprettet en økonomigruppe som hvert kvartal vil kigge Asylets regnskab
igennem. Gruppen består indtil videre af Gitte, Børge og Claes.

5. Hverdagen
Tanterne og børnenes hverdag
Mette fortæller om en rigtig god og succesfuld fællesuge hvor stuerne bliver blandet sammen. Det
fungerer rigtig godt når de forskellige grupper danner nye relationer på tværs af aldersgrænser og
sammenholdet bliver stærkere.
Ventelisten
Venteliste: 21

Børnetal
Slusen: 15
Børnehaven: 41
Fritidshjem: 51
Fritidsklubben: 53

Vigtige datoer
Dialogmøde d. 22 oktober
Storforældremøde d. 21 januar 2020

7. Evt.
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